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 Political سياسی

  
  )ساطوری از خشم( از دفتر -پاغرعر از ش

  حميد. ش: فرستنده 

  ٢٠١۵ جوالی ١۵

  

  از خشمیساطور
ميزي برخدي ما باو  

مي بگوئو  

!ی  ھاکه  

  نمرده ستصبح

ميابي را درديخورش  

مي بدانو  

  ھستیاني شب را پاکه

ی را انجامیاھي سو  

  ماستۀ برزخکدروح

لود آدرد  

کهی  رھگذرني درما  

گذرندين مآُ با گرز ازھمه  

ميداني و باروت فقط مبنگ  

ی بر ھر دمنکه  

داغۀ  دشنبا  

کارندي کاشته و میھمگ  

نآ ھر روز بری زور آوردست  

   !!باردي مني زک،ی ِ مھرچکه

قضا، که ی چه ناننيا  

ُبھر ما مھر زده ست  

وني فقر و افیپا  

  در راه ستیھرنفس
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  از برگی تناولگاه

  علوفهگاه

!م؟ي مگر انسانما  

!م؟ي گورستانني ااني مقدسما  

ميزي برخدي ما باو  

  ھم نمی گنجيم» صفر بغداد «در  ما

،» بين النھرين « ِ از ساکنانیمي ننکهيبا ا   

  گرگِ تجاوز شده اندۀطعم

ند اچشم بر راه گري دِمين  

  ھنوز نگفته اند، ھرگزتا

  ھا،ی ھا به عراقیسور

  » قحبهمادر« 

  زخمني زخونري تحقزخم

ستا ترسوزنده  

مي که چه گوی سکوبر  

مينامند » موطنم«     

مين ما دگرانآ درو  

  اشغالگرانھمه

ري به اشغال کبرخ  

کهيجائ  

ونيلي و صرف ھا مست اارديلين مآ درسود  

 

  !!باستيلفظ دالر چقدر ز

  ھمه عشق اونيک

  خاصه به پاستی نگھاندر

نجاي اکودکان  

را» ئی  رمز طال «   

  اندافتهي زباله ھا در

  ھا پاره و دامن ھا وصلهقهي

  در دل شبیکي نآو

خوابه  تدر  

به زبان ميراند» پالستيک  «  نابۀ واژ  

  اشکۀ ، بر عرشالتماسش

  دستانشبر

ستي ز تضرع جاریموجھا  
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  !!باستيقدر ز دالر چلفظ

!!چقدر شيرين  »  دوستان«   

  اندی ھمه، آبی ھاچشم

  به کجا بوسه زننددانندي مو

  »استاد « به دامن » یمشتمال«و 

  !!زدي ری مزر

!چقدر شيرين اند ؟ »  دوستان«   

ُتن تن«  با ی وقتیدموکراس ُ«  

ندي آی و مرونديم  

  استفيح

  اگرف،ي حصد

زنديخي که ز دل مئیواژه ھا  

مي ھجا نکنی انهي قندمچوھ  

»پروپوزل « ، » دونر » « انجو «   

»کپستی بلدينگ « وندانيم که ،   

   !! ماستی خوشبختراز

دارد » ئی رصت چقدر بار طالُ ف«   

  باشدخوب،

 باشد

  تن حنا بندان۶٠ اگر

کشته شدند » ھسکه مينه « ۀ بر دامن  

»عزيز آباد «  در ايو    

  کشتندی اهيتن را در ثان ٩٠

  تن ديگر ،۵٩» زير کوه « و در 

»زرمت «  در ايو    

  را، تکه و توته به چاه انداختندزنان

»نادعلی «    درايو  

ِ تن را به در حاکم شھرآوردند١٩ جسد  

»خوست «    درايو  

دنديسي را به سگان لطفلکان  

را » ُفرصت  « نيقدر ا  

ميداند »  یرزني ش« فقط   

»کليفورنيا « وقتی مدالی در   

»  فلورانس « و » سئول « و » لندن « ويا   

زدي آوی منهي سبه  
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»درد « ُچه پر  

 

زديخين مآ که عطر حجله وزیبا زبان  

ِ پرچم خونکي یپا  

  رای دوستِگردن

ميدارد » خم و خم و خم«     

  راتيُ ھمه کشت و جناو

بخشدي می مدالبه  

ندا ميدارد  که »  رانهي ش«و چه    

دي منزاني جمله عزشما  

دي منماني و البق  

دي پنھان منراز  

  ! با عشوه که ھانو

   !!ِ ملت آغشته به درددرد

ی که دیانيُ ھمه سرب کشااز  

دي پروردی مدالبه  

  مرا حالو

ديداري دل تان مزيعز  

ديکاري در تن تان میزنبق  

دي جانب زندان براي جوخه و کي یپا  

دي من بخرۀعشو  

  منستداريدۀ  شما سرمی پاۀچکم

  تان بر سر بازار منستۀ دي پوشعشق

» ياسر     و«

ديگوي خود میانسالي از مکه  

  ھمديو شا

ن کوچک و کوچکتر باشدآ ازیليخ  

ی صابوننک،يا  

بخالند» توارش « يی به جا جا  

به کف آورد» اکادمسين   « و دھان  

دستان را » ِشير  « کفش  

»رفيق «  ی مدالھایدر ال   

ختياوي گلوگاش ببه  

  آورامي دو پ دو دلداده ،نيا

بزنند» مدالی  « کي تشریوقت  
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  خواھند کردني فرش زمیوحدت

خواھند کرد » نظم نوين  «  از،یليتمث  

»ملی دموکرات «   آنگاه ، جبھه 

  به ھوا خواھد رفتی بادچو

  باز ھمو

   !!باستي دالر چقدر زلفظ

ھمراه ست  » با مدال زر « ی  وقت  

گنجدي میِ در دامن، عده اکيل  

  !!انشھسوار

»شيشه سياه «  یھمگ   

»جھادی «    گرمیخوشه ا 

ننديچيم  

ِ فراز دو سه قصروز  

نندي بی فقر و گدا ملشکر  

 

 ھنگ سرگشته و معلول

!!ی چه تفرجگاھ  

ميزي بر خدي باما  

  رگرندي ھمه تزوھا» شيخ « 

  حقه فروشايو

  ديگوي ھمه مبه» شيرون « وقتی 

  آرد ی کتابش مبه» اکرام « و 

خيش من و که  

  فردانيھم

  زدمي خواھی و صبوحی و چاقھوه

  بارني صدمو

  شدمي ھم نان و نمک خواھبه

یکي کي ھا ، پرده  

دارندي و ترک بر مدرز  

ميزي بر خدي ما باو  

  ھمه سالوسنيا

  زنندوروي سجده به که

ی دالر چه عشق نافرجامو  

مي بربندی قوغ شعله ابه  

ميزي برخدي ما باو  
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»عرب «   مردان 

اند» وزيرستان  « رو به  

  بسپارند شي به لقارا» غزه « تا 

»اورشليم «  یو به دروازه ا   

 

 

 ھرچه قصابند

یساطور  

»شتيال « و » صبرا « با تب تند   

  کنندزي سوھان غزه تِبرپشت

  نآاز» حماس « و 

ندي ھا برچخوشه  

یادي فرگر،ي دیکي و  

لرزدي برزخ ما مني اپشت  

  و عزت ما در خطر استشرف

یا انتحار بو  

یانفجار  

ُ کشتدي با،ی مظلومِجاروکش  

  به تضرعکودکانش

ميخواھي ز قضا میُ قرص نانما  

ميزي بر خدي ما باو  

ني ھمه ننگِ چننيو  

ِ شط داغ فرو اندازدر ميِ  

   مئي بشویامي تشت قه در تو

      کهمئي بگوو

ميزي بر خدي باما  

* * * 

  

 

 


